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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) għandha l-għan li tistabbilixxi żona ta’ prosperità u ta' 
ġirien tajba fil-fruntieri tal-UE. L-UE, fil-qafas tal-PEV, toffri lill-ġirien tagħha relazzjoni 
privileġġata, imsejsa fuq impenn reċiproku lejn valuri u prinċipji bħad-demokrazija u d-
drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-governanza tajba, il-prinċipji tal-ekonomija tas-suq u 
l-iżvilupp sostenibbli. Din il-politika tipprevedi wkoll is-sħubija politika u integrazzjoni 
ekonomika aktar profonda, żieda fil-mobilità u kuntatti interpersonali mtejba. 

Il-PEV ġiet żviluppata fl-2004 u tkopri 16-il pajjiż imsieħeb fil-Lvant u n-Nofsinhar tal-
fruntieri tal-UE, jiġifieri l-Alġerija, l-Armenja, l-Azerbajġan, il-Bjelorussja, l-Eġittu, il-
Ġeorġja, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, ir-Repubblika tal-Moldova, il-Marokk, it-
Territorji Palestinjani Okkupati, is-Sirja, it-Tuneżija u l-Ukraina. Il-PEV hija finanzjata 
permezz tal-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (ENPI) li jinkludi s-16-il pajjiż koperti 
fil-PEV u r-Russja.

Il-bidla fir-relazzjonijiet tal-UE mal-ġirien tagħha u l-evoluzzjoni tal-qagħda tal-pajjiżi ġirien, 
b'mod speċjali fir-rigward tar-Rebbiegħa Għarbija, wasslu biex l-UE tirridefinixxi l-qafas 
politiku strateġiku tagħha għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ġirien. Dan l-approċċ ġdid jipprevedi 
appoġġ akbar għall-imsieħba li ħadu l-impenn li jibnu soċjetajiet demokratiċi u li jwettqu 
riformi, skont il-prinċipji ta’ “aktar għal aktar” u ta’ “responsabbiltà reċiproka”.

L-Istrument Ewropew ta' Viċinat akkumpanja kif jixraq il-PEV, u bla dubju għandu jirrifletti 
r-realtajiet u l-istrutturi ġodda b’tali mod li jsaħħaħ l-implimentazzjoni tal-prinċipji mħaddna 
fil-Politika tal-Viċinat il-ġdida, bħall-prinċipju ta’ ‘aktar għal aktar’.

Aktar għal Aktar

Il-forma u l-ammont tal-għajnuna destinata għal kull pajjiż imsieħeb iridu tiġu determinati 
skont l-impenn u l-progress tal-pajjiż imsieħeb fil-proċessi ta' riformi demokratiċi, u fir-
riformi strutturali li jiggarantixxu r-rispett u t-twettiq tal-prinċipji fundamentali ta' ekonomija 
tas-suq. 

Id-differenzjazzjoni

Il-fondi użati mill-Istrument għandhom jiddifferenzjaw minn xulxin fil-forma u fl-ammonti 
tagħhom skont il-qagħda ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ kull wieħed mill-ġirien tagħna, flimkien 
mal-impenn tal-pajjiż imsieħeb għar-riformi u l-progress fl-implimentazzjoni tagħhom, skont 
il-prinċipju ta’ “aktar għal aktar”. 

Simplifikazzjoni u aktar effiċjenza

Ir-Rapporteur tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni għal proċeduri aktar simplifikati u 
flessibbli.  Se simplifica l-ambjent regolatorju, jitjieb –aċċess għall-għajnuna mingħand l-UE 
min-naħa tar-reġjuni, pajjiżi sħab, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, SMEs eċċ., jiħfief u 
jiqsar il-proċess ta’ programmazzjoni, u jaċċellera l-adozzjoni tal-miżuri tal-implimentazzjoni 
u l-għoti tal-għajnuna tal-UE. 
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L-objettivi speċifiċi tal-appoġġ tal-Unjoni

L-ambitu ta’ applikazzjoni tal-ENPI jirreferi għall-implimentazzjoni ta’ ftehimiet ta’ 
kollaborazzjoni u kooperazzjoni, ftehimiet ta’ assoċjazzjoni, ftehimiet ta’ kummerċ ħieles 
approfonditi u komprensivi (DCFTA), u ftehimiet oħra relevanti, il-promozzjoni tal-
governanza tajba u tal-iżvilupp soċjali u ekonomiku ekwu.

Jeħtieġ tkun razzjonalizzata l-lista ta’ ambiti tematiċi speċifiċi biex tirrifletti aħjar l-objettivi 
ewlenin u l-enfasi tal-PEV. F’dan is-sens, ir-Rapporteur taqbel mal-fokus tal-Kummissjoni, u 
tipproponi objettivi ewlenin għall-ħolqien ta’ spazju ta’ prosperità u ta’ ġirien tajba mal-
pajjiżi tal-fruntiera tal-UE. 

Ir-Rapporteur tipproponi li l-Istrument Ewropew ta' Viċinat irawwem il-prinċipji tal-
ekonomija tas-suq, il-ftuħ tas-swieq tal-prodotti u s-servizzi, il-kooperazzjoni bejn l-impriżi, 
l-iżvilupp tas-settur privat, b’mod speċjali  permezz tal-appoġġ lill-SMEs u lill-imprenditorjat, 
s-sigurtà ġuridika tal-investimenti taż-żewġ partijiet, l-impjeggabbiltà tal-ħaddiema, il-ġlieda 
kontra l-korrruzzjoni, il-frodi fiskali u l-ħasil tal-flus, l-interkonnessjonijiet tal-enerġija u tat-
trasport, u t-tisħiħ tan-netwerks tal-ħarsien soċjali. 

Sospensjoni

L-Unjoni għandha tkun koerenti u eżiġenti fl-approċċ tagħha lejn il-viċinat u l-impenji tagħha 
għall-ħolqien ta’ żona ta’ prosperità u demokrazija. Ir-Rapporteur tipproponi li n-nuqqas ta' 
konformità gravi u ripetut mal-leġiżlazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ jew il-
ftehimiet kummerċjali mal-UE għandhom ikunu raġuni biżżejjed għas-sospensjoni totali jew 
parzjali tal-għajnuna tal-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 (bis) L-Artikolu 206 tat-TFUE 
jipprevedi li l-Unjoni għandha 
tikkontribwixxi, fl-interess komuni, għall-



PA\900717MT.doc 5/13 PE488.009v01-00

MT

iżvilupp armonjuż tal-kummerċ dinji, 
għat-tneħħija gradwali tar-restrizzjonijiet 
għall-iskambji internazzjonali u l-
investiment barrani dirett, kif ukoll għat-
tnaqqis fl-ostakoli tad-dwana u oħrajn.

Or. es

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-
prinċipji tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp 
sostenibbli.

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-
prinċipji tal-ekonomija tas-suq u t-
tranżizzjoni lejn ekonomiji tas-suq li 
jiffunzjonaw tajjeb, u l-iżvilupp 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17 bis)Il-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ 
kummerċ ħieles approfonditi u 
komprensivi bejn l-UE u l-pajjiżi ġirien hi 
prijorità li għandha tiżgura l-ftuħ 
gradwali u bbilanċjat tas-swieq tal-
prodotti u tas-servizzi bejn iż-żewġ 
partijiet u l-adozzjoni min-naħa tal-
imsieħba tagħha tal-istandards 
fitosanitarji u ambjentali simili għal dawk 
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tal-UE, kif ukoll minimu ta’ standards 
soċjali. 

Or. es

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17 ter) Il-ftuħ tas-swieq tal-kuntratti 
pubbliċi u l-iżgurar ta’ sigurtà ġuridika 
għall-investimenti taż-żewġ partijiet 
għanhom ikunu l-objettivi ewlenin tal-
Politika tal-Viċinat tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-appoġġ estern tal-Unjoni Ewropea 
għandu ħtiġijiet ta’ finanzjament kbar iżda 
s-sitwazzjoni ekonomika u baġitarja tal-
Unjoni tillimita r-riżorsi disponibbli għal 
tali appoġġ. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha tfittex l-aktar użu effiċjenti tar-
riżorsi disponibbli billi tuża l-istrumenti 
finanzjarji b’effett ta’ ingranaġġ. Tali 
efffett jista’ jiżdied billi jkun permess l-użu 
u l-użu mill-ġdid tal-fondi investiti u 
ġġenerati minn strumenti finanzjarji.

(19) L-appoġġ estern tal-Unjoni Ewropea 
għandu ħtiġijiet ta’ finanzjament kbar iżda 
s-sitwazzjoni ekonomika u baġitarja tal-
Unjoni tillimita r-riżorsi disponibbli għal 
tali appoġġ. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha tfittex l-aktar użu effiċjenti tar-
riżorsi disponibbli billi tuża l-istrumenti 
finanzjarji b’effett ta’ ingranaġġ. Tali effett
jista’ jiżdied permezz ta’ użu akbar tal-
kapaċità ta' ingranaġġ tal-Bank Ewropew 
tal-Investiment (BEI) u l-Bank Ewropew 
għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) 
billi jkun permess l-użu u l-użu mill-ġdid 
tal-fondi investiti u ġġenerati minn 
strumenti finanzjarji.

Or. es
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Unjoni hija impenjata biex 
tippromwovi x-xogħol deċenti kif ukoll ir-
ratifika u l-implimentazzjoni effettiva tal-
istandards tax-xogħol rikonoxxuti 
internazzjonalment u l-ftehimiet ambjentali 
multilaterali, fir-relazzjonijiet tagħha mal-
imsieħba madwar id-dinja.

(22) L-Unjoni hija impenjata biex 
tippromwovi x-xogħol deċenti kif ukoll ir-
ratifika u l-implimentazzjoni effettiva tal-
istandards tax-xogħol rikonoxxuti 
internazzjonalment u l-ftehimiet ambjentali 
multilaterali, il-governanza tajba u l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-frodi fiskali 
u l-ħasil tal-flus fir-relazzjonijiet tagħha 
mal-imsieħba madwar id-dinja.

Or. es

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ taħt dan ir-Regolament 
għandu jippromwovi l-kooperazzjoni 
politika mtejba u l-integrazzjoni 
ekonomika progressiva bejn l-Unjoni u l-
pajjiżi msieħba u, b’ mod partikolari, l-
implimentazzjoni tal-ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni, il-ftehimiet ta’ 
assoċjazzjoni jew xi ftehimiet oħrajn 
eżistenti u futuri, u l-pjanijiet ta’ azzjoni 
maqbula b’mod konġunt.

4. L-appoġġ taħt dan ir-Regolament 
għandu jippromwovi l-kooperazzjoni 
politika mtejba u l-integrazzjoni 
ekonomika progressiva bejn l-Unjoni u l-
pajjiżi msieħba u, b’ mod partikolari, l-
implimentazzjoni tal-ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni, il-ftehimiet ta’ 
assoċjazzjoni, il-ftehimiet ta’ kummerċ 
approfonditi u komprensivi jew xi 
ftehimiet oħrajn eżistenti u futuri, u l-
pjanijiet ta’ azzjoni maqbula b’mod 
konġunt.

Or. es
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, l-
istabbiliment ta’ demokrazija profonda u 
sostenibbli, il-promozzjoni ta’ governanza 
tajba u l-iżvilupp ta’ soċjetà ċivili 
b’saħħitha inklużi l-imsieħba soċjali;

a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, l-
istabbiliment ta’ demokrazija profonda u 
sostenibbli, il-prinċipji tal-ekonomija tas-
suq, il-promozzjoni ta’ governanza tajba, 
il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-frodi 
fiskali u l-ħasil tal-flus u l-iżvilupp ta’ 
soċjetà ċivili b’saħħitha inklużi l-imsieħba 
soċjali;

Or. es

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba inkluż 
permezz tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u 
l-konverġenza regolatorja lejn standards 
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali 
rilevanti, bini ta’ istituzzjonijiet u 
investimenti relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet;

b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba inkluż 
permezz tal-ftuħ tas-swieq tal-prodotti u 
tas-servizzi, u tal-approssimazzjoni 
leġiżlattiva u l-konverġenza regolatorja 
lejn standards tal-Unjoni u oħrajn 
internazzjonali rilevanti, bini ta’ 
istituzzjonijiet u investimenti relatati, 
notevolment fl-interkonnessjonijiet tal-
enerġija u tat-trasport;

Or. es
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali;

c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali u tal-kooperazzjoni 
bejn l-impriżi;

Or. es

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artículo 2 apartado 5 letra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza 
għad-diżastri;

d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, 
permezz tat-tisħiħ tan-netwerks tal-
ħarsien soċjali, it-titjib tal-impjegabilità 
tal-ħaddiema u l-iżvilupp tas-settur privat, 
speċjalment permezz tal-appoġġ lill-
intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u lill-
intraprenditorjat; il-promozzjoni ta’ 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
interna, l-iżvilupp rurali, l-azzjoni 
klimatika u r-reżiljenza għad-diżastri;

Or. es

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jinħoloq qafas li jiffavorixxi l-
investiment barrani dirett li jiggarantixxi 
s-sigurtà ġuridika tal-investiment taż-żewġ 
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partijiet;

Or. es

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6) Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

6) Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-
Unjoni mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; 
għall-paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru 
ta’ ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ u tal-
investiment, l-indikaturi li jippermettu l-
kejl tad-differenzi ekonomiċi interni, 
inklużi l-livelli tal-impjieg.

Or. es

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artículo 3 apartado 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ftehimiet ta’ sħubija u kooperazzjoni, 
il-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni u ftehimiet 
oħra eżistenti jew futuri li jistabbilixxu 

1. Il-ftehimiet ta’ sħubija u kooperazzjoni, 
il-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni, il-ftehimiet 
ta’ kummerċ ħieles approfonditi u 
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relazzjoni mal-pajjiżi msieħba, 
Komunikazzjonijiet korrispondenti, 
konklużjonijiet tal-Kunsill u 
Riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-konklużjonijiet rilevanti tal-laqgħat 
ministerjali mal-pajjiżi msieħba għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas ta’ politika ġenerali 
għall-ipprogrammar u l-implimentazzjoni 
tal-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament.

komprensivi u ftehimiet oħra eżistenti jew 
futuri li jistabbilixxu relazzjoni mal-pajjiżi 
msieħba, Komunikazzjonijiet 
korrispondenti, konklużjonijiet tal-Kunsill 
u Riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-konklużjonijiet rilevanti tal-
laqgħat ministerjali mal-pajjiżi msieħba 
għandhom jikkostitwixxu l-qafas ta’ 
politika ġenerali għall-ipprogrammar u l-
implimentazzjoni tal-appoġġ tal-Unjoni 
taħt dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ tal-Unjoni pprovdut taħt dan 
ir-Regolament għal kull pajjiż imsieħeb 
għandu jkun iddifferenzjat fil-forma u l-
ammonti skont l-impenn tal-pajjiż 
imsieħeb għar-riformi u l-progress tiegħu 
fl-implimentazzjoni ta’ dawn ir-riformi.
Tali differenzjazzjoni għandu jirrifletti l-
livell ta’ ambizzjoni għas-sħubija tal-pajjiż 
mal-Unjoni, il-progress tiegħu fil-bini ta’ 
demokrazija profonda u sostenibbli, il-
progress tiegħu fl-implimentazzjoni tal-
objettivi ta’ riformi miftiehma, il-ħtiġijiet u 
l-kapaċitajiet tal-pajjiż, u l-impatt 
potenzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

1. L-appoġġ tal-Unjoni pprovdut taħt dan 
ir-Regolament għal kull pajjiż imsieħeb 
għandu jkun iddifferenzjat fil-forma u l-
ammonti skont l-impenn tal-pajjiż 
imsieħeb għar-riformi u l-progress tiegħu 
fl-implimentazzjoni ta’ dawn ir-riformi.
Tali differenzjazzjoni għandu jirrifletti l-
livell ta’ ambizzjoni għas-sħubija tal-pajjiż 
mal-Unjoni, il-progress tiegħu fil-bini ta’ 
demokrazija profonda u sostenibbli, ir-
rispett u t-twettiq tal-prinċipji 
fundamentali ta' ekonomija tas-suq, il-
progress tiegħu fl-implimentazzjoni tal-
objettivi ta’ riformi miftiehma, il-ħtiġijiet u 
l-kapaċitajiet tal-pajjiż, u l-impatt 
potenzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

Or. es
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 
għandhom jiżguraw il-koerenza bejn l-
appoġġ ipprovdut taħt dan ir-Regolament u 
l-appoġġ ipprovdut mill-Unjoni, l-Istati 
Membri u l-Bank Ewropew tal-
Investiment.

2. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 
għandhom jiżguraw il-koerenza bejn l-
appoġġ ipprovdut taħt dan ir-Regolament u 
l-appoġġ ipprovdut mill-Unjoni, l-Istati 
Membri, il-Bank Ewropew tal-Investiment 
u l-BERŻ.

Or. es

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. F’każ ta’ kriżijiet jew theddid għad-
demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, 
jew ta’ diżastri naturali jew ikkaġunati 
mill-bniedem, tista’ ssir reviżjoni ad hoc 
tad-dokumenti tal-ipprogrammar. Tali 
reviżjoni ta’ emerġenza tkun tiżgura li 
tinżamm il-koerenza bejn l-appoġġ tal-
Unjoni pprovdut taħt dan ir-Regolament u 
l-appoġġ ipprovdut taħt strumenti 
finanzjarji oħra tal-Unjoni. Reviżjoni ta’ 
emerġenza tista’ twassal għall-adozzjoni 
tad-dokumenti tal-ipprogrammar riveduti. 
Meta dan ikun il-każ, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat id-dokumenti tal-
ipprogrammar riveduti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għall-informazzjoni 
fi żmien xahar mill-adozzjoni tagħhom.

9. F’każ ta’ kriżijiet jew theddid għad-
demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, 
ta’nuqqas ta’ konformità gravi u ripetut 
mal-leġiżlazzjoni tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ jew mal-ftehimiet 
kummerċjali tal-Unjoni inklużi d-drittijiet 
tan-nisa, jew ta’ diżastri naturali jew 
ikkaġunati mill-bniedem, tista’ ssir 
reviżjoni ad hoc tad-dokumenti tal-
ipprogrammar. Tali reviżjoni ta’ 
emerġenza tkun tiżgura li tinżamm il-
koerenza bejn l-appoġġ tal-Unjoni 
pprovdut taħt dan ir-Regolament u l-
appoġġ ipprovdut taħt strumenti finanzjarji 
oħra tal-Unjoni. Reviżjoni ta’ emerġenza 
tista’ twassal għall-adozzjoni tad-
dokumenti tal-ipprogrammar riveduti. 
Meta dan ikun il-każ, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat id-dokumenti tal-
ipprogrammar riveduti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għall-informazzjoni 
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fi żmien xahar mill-adozzjoni tagħhom.

Or. es

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, l-Unjoni għandha tistieden 
lill-pajjiż ikkonċernat għal 
konsultazzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, ħlief f’każi 
ta’ urġenza speċjali. Fejn il-konsultazzjoni 
mal-pajjiż ikkonċernat ma twassalx għal 
soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, 
jew jekk il-konsultazzjonijiet ikunu 
rrifjutati jew fil-każ ta’ urġenza speċjali, il-
Kunsill jista’ jieħu miżuri xierqa skont l-
Artikolu 215(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistgħu jinkludu s-sospensjoni sħiħa jew 
parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, n-nuqqas ta' konformità 
gravi u ripetut mal-leġiżlazzjoni tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ jew 
mal-ftehimiet kummerċjali mal-UE, l-
Unjoni għandha tistieden lill-pajjiż 
ikkonċernat għal konsultazzjonijiet sabiex 
tinstab soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ 
partijiet, ħlief f’każi ta’ urġenza speċjali. 
Fejn il-konsultazzjoni mal-pajjiż 
ikkonċernat ma twassalx għal soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, jew jekk il-
konsultazzjonijiet ikunu rrifjutati jew fil-
każ ta’ urġenza speċjali, il-Kunsill jista’ 
jieħu miżuri xierqa skont l-Artikolu 215(1) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jistgħu jinkludu s-sospensjoni 
sħiħa jew parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

Or. es


